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گوناگون
• •نام نویسی دوره های دانشگاه آزاد

شبکه خبر -نام نویسی دوره های بدون آزمون دانشگاه
آزاد اسالمی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی
ناپیوسته از امروز آغاز می شود .متقاضیان تا  10بهمن
ماه فرصت دارند به سامانه مرکز سنجش و پذیرش
دانشگاه آزاد مراجعه و نام نویسی کنند.

• • حذف  ۲میلیونهمپوشانی بیمهای

مهر« -طاهر موهبتی» مدیر عامل سازمان بیمه سالمت
با بیان این که دو میلیونهمپوشانی بیمهای حذف شده
است ،گفت :تاکنون دو هزار میلیارد تومان با مدیریت
منابع ،صرفهجویی انجام شده است.

• •کاهش قیمت جوجه یک روزه

صدا و سیما« -سید مصطفوی» رئیس انجمن تولید
کنندگان جوجه یک روزه ،از افزایش تولید جوجه یک
روزه و کاهش قیمت آن از سه هزار و  ۳۰۰تومان به دو
هزار و ۵۰۰تومان خبر داد.

• •نیاز به واردات سیب و کیوی نداریم

مهر« -مجتبی شادلو» عضو هیئت مدیره اتحادیه
باغداران با بیان این که مباحث مطرح شده درباره
کمبود سیب درختی و کیوی برای شب عید و نیاز به
واردات این محصوالت صحت ندارد ،گفت :نه تنها
نیازی به واردات سیب نیست بلکه این میوه باید صادر
شود.
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• •مشکلی برای تولید شکر نیست

ایسنا« -کشاورز» معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم
کرد که بر خالف اظهارات برخی کارشناسان ،هیچ
مشکلی در زمینه کاهش تولید شکر نداریم و کشت
چغندرقند پاییزه در سال زراعی جاری کاهش پیدا
نکرده است.

• •پذیرش دانشجوی بدون کنکور کاردانی

شبکه خبر -سخنگوی سازمان سنجش آموزش
کشور مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش دانشجوی
بدون کنکور کاردانی را از اول تا  ۱۳بهمن ماه اعالم
کرد .هزینه ثبت نام برای پذیرش  ۲۲هزار تومان است
که باید با سامانه الکترونیکی سازمان پرداخت شود.
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بستهحمایتیتامیناجتماعیامروزواریزمیشود
بسته حمایتی  200هزار تومانی از امروز به حساب
بیمه شدگان تأمین اجتماعی واریز میشود .به
گزارش شبکه خبر ،اولین بسته حمایتی دولت به
بیمه شدگان تأمین اجتماعی از امروز به ارزش 200
هزار تومان با هماهنگی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و همین طور سازمان تأمین اجتماعی به
حسابشان واریز میشود و بیمه شدگان میتوانند با
این مبلغ از فروشگا ههای زنجیر های کاالهای مورد
نیاز خود را خریداری کنند .بر اساس مصوبه دولت،

مقرر شد به بازنشستگان و بیمهشدگان این سازمان
که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند بسته

حمایتی به ارزش  200هزار تومان پرداخت شود
و تا پایان امسال این افراد  600هزار تومان بسته
حمایتی دریافت میکنند .بر اساس این گزارش،
به هر خانواده یک بسته حمایتی پرداخت میشود
به عنوان مثال اگر در خانواده سه نفر مشغول به
کار باشند و هر کدام کمتر از سه میلیون تومان
درآمد داشته باشند به یک نفر از آن ها این بسته
داده میشود و این بسته حمایتی فقط به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود.

ندیمی:کارگرانبدونبیمه،بستهحمایتیمیگیرند
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادهایی
که به دلیل واریز نشدن بسته حمایتی دولت به حساب
کارگران بدون بیمه وجود دارد ،گفت :گروههایی که
شامل بستههای حمایتی دولت هستند کارگران ،
مددجویان ،کارمندان دولت،بازنشستگان دولتی،
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سیاسی و بین الملل

«هاشمی» آزاد نشود پایان بازی به دست آمریكا نخواهد بود
فارس« -حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بینالملل
در صفحه شخصی خود مطلبی درباره «مرضیه هاشمی» خبرنگار پرس تی وی منتشر و تصریح
کرد :اگر مرضیه هاشمی فورا آزاد نشود ،پایان این بازی به دست آمریكا نخواهد بود.

هفته آینده؛ بررسی  CFTدر صحن علنی مجلس
تسنیم -بر اساس دستور کار اعالمی صحن علنی مجلس در هفته آینده نمایندگان چهار جلسه
علنی خواهند داشت طوری که یک شنبه ،دوشنبه و سهشنبه در دو نوبت صبح و عصر جلسه
دارند .از مهمترین دستور کارهای جلسه های علنی مجلس میتوان به الیحه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTاعاده
شده از شورای نگهبان ،بررسی طرح یک فوریتی سامان دهی بازار خودرو و تقاضای تشکیل
کمیسیون ویژه آسیبهای اجتماعی زنان اشاره کرد.

آخرین وضعیت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

لشکری و دیگر صندوق ها ،رانندگان ،اقشار روستایی
و بدون بیمهای هستند که زمان دریافت بسته حمایتی
دولت برای کارگران بیمهای است و به نوبت جلو
میرود و افراد بدون بیمه نیز از این بستهها بهره مند
خواهند شد .به گزارش تسنیم« ،ندیمی» در پاسخ به

انتقادهایی درباره مبلغ در نظر گرفته شده و پرداخت
آن فقط برای هفت میلیون نفر گفت :اعطای بسته
حمایتی دولت بخشی از اقدامات برای کمک به
وضعیت اقتصادی مردم است و موارد دیگری چون
افزایش حقوق و یارانهها نیز وجود دارد.

یشود.
سربازانرواجیافتهاستوروحیهآنهاتضعیفم 

و الکترونیکی خواهد بود که سهمیه استا نها نیز
براساس تعداد واجدان شرایط از سه تا  9نفر تعیین
شده است؛ انتخابات مرحله دوم نیز با حضور 147
عضو انتخا ب شده ،حضوری در تهران برگزار می
شود .به گزارش فارس« ،حصیری» ادامه داد :مدیران
و معلمان رسمی شاغل در آموزش و پرورش با حداقل
 ۱۲و حداکثر  ۳۱سال سابقه خدمت و حداقل مدرک
تحصیلی فوقلیسانس یا معادل آن میتوانند از شنبه
با دو روش در انتخابات ثبتنام کنند.

تسنیم« -قاضیزاد ههاشمی» عضو فراکسیون جوانان مجلس با اشاره به گذشت بیش از
چهار ماه از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و روند اجرای آن و همینطور اقدامات
مجلس برای نظارت بر اجرای قانون گفت :بر اساس برآوردهایی که داشتهایم ،حدود هزار
بازنشسته که شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند ،هنوز از مسئولیت خود
کنارهگیری نکردهاند که باید توسط نهادهای نظارتی ،بازرسی ،دیوان محاسبات و دستگاه
قضایی رسیدگی و بررسی شود.

موگرینی در کنفرانس ضد ایرانی شرکت نمی کند
زمان توزیع مرحله دوم سبد کاالی
مددجویان

• •افزایش دوباره قیمت محصوالت سایپا

ایسنا -در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته
گذشته قیمت محصوالت پرتیراژ خود را  ۳۰درصد
افزایش داده بود دوباره  ۲۷دی ماه با صدور ابالغیهای،
قیمت این محصوالت را افزایش داد.

سردبیر  :علی ولیزاده
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

تصویب دوباره جریمه مشموالن غایب
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلحدرواکنشبهتصویبدوبارهجریمهمشموالنغایب
گفت:اجرایاینقانونتوجیهمنطقینداردوبهتراست
مدافعاناینطرحدرمجلسبهنظرکارشناسینیروهای
مسلح توجه کنند .به گزارش مهر ،سردار «کمالی» با
اشاره به راه درروهای قانونی که میشود برای این طرح
داشت،افزود:تعدادافرادیکهبیشازهشتسالغیبت
دارندوازطرحاستفادهمیکنند،ساالنهکمترازهزارنفر
استاماهرسالچندهزارنفربهغایباناضافهمیشوند
تابعدازهشتسالازجریمهاستفادهکنند.ویباتاکید
بر این که این طرح سبب کمبود سرباز و وارد شدن فشار
زیاد به سربازان در حال خدمت میشود ،ادامه داد :با
تصویبدوبارهاینطرحاحساستبعیضوبیعدالتیبین

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره مرحله دوم
سبد حمایتی مددجویان این نهاد حمایتی گفت :به
محض تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه
و ابالغ به کمیته امداد ،توزیع مرحله دوم را در دهه فجر
آغاز خواهیم کرد .به گزارش مهر« ،پرویز فتاح» با اشاره
به این که بر اساس دستور رئیس جمهور ،مددجویان
نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا
پایان امسال دو مرحله دیگر سبد کاال دریافت خواهند
کرد ،افزود :تقاضا کردیم زمان توزیع مرحله دوم سبد
کاال دهه فجر باشد .همچنین مرحله سوم سبد کاالی
مددجویان نیز آخر سال توزیع خواهد شد.

سهمیه انتخابات شورای عالی
آموزش و پرورش
مسئول ستاد راهبری انتخابات نماینده معلمان در
شورای عالی آموز ش و پرورش با اشاره به برگزاری
این انتخابات در دو مرحله گفت :مرحله اول ،استانی

تخلف با  3/5میلیارد دالر ارز دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که
سه و نیم میلیارد دالر از منابع ارزی کشور برای واردات
اختصاص یافت اما کاالیی وارد نشد گفت :چهار هزار
و  ۲۰۰پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.
به گزارش شبکه خبر« ،پورابراهیمی» با بیان این که
موضوع های مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در
ماه های اخیر به علت سوء مدیریت ،مشکالت متعددی
برای کشور ایجاد کرد ،افزود :بر اساس گزارش ها از
ابتدای امسال تا  27دی ماه ،از مجموع منابع ارزی که
برای واردات کاال تخصیص یافته بود ،حدود یک چهارم
آن با وجود اختصاص ارز ،کاالیی وارد نشده است.

بودجه با نگرش  ۲ساله
تدوین شد

اعضای کمیسیون آموزش مجلس
به خراسان جنوبی سفر می کنند

کارت سوختهای برگشتی
توزیع میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای
تفاهم نامه «برنامه تولید و اشتغال حوزه فرهنگ
و هنر» با اشاره به این که بودجه سال  ۹۸را با بازه
زمانی دو سال طراحی کردیم ،گفت :بودجه سال
 ۹۸امروز یا به احتمال زیاد سه شنبه به مجلس
تقدیم میشود .به گزارش صدا و سیما« ،نوبخت» با
بیان این که در بودجه سال آینده فرصت و ظرفیتها
را پیش بینی کردیم ،افزود :طی یک ماه گذشته
تفاهم نامههایی با وزارت صمت برای ایجاد ۲۷۰
هزار فرصت شغلی و با وزارت جهاد کشاورزی برای
ایجاد ۸۲هزارفرصتشغلیامضاکردیمومامتعهد
به تامین مالی آن شدیم .وی با اشاره به این که روز
گذشته در سه رسته تفاهم نامهای با وزارت فرهنگ
وارشادبرایایجاد ۲۰هزارفرصتشغلیامضاشد،
ادامه داد :در این تفاهم نامه دو هزار میلیارد تومان
تسهیالت در اختیار آن ها قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی ،از سفر اعضای این کمیسیون به
استانهای مرکزی و خراسان جنوبی برای بررسی
وضعیت آموزشی آن ها خبر داد.
به گزارش مهر« ،میرحمایت میرزاده» با اشاره به
برنامههای آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی ،گفت :اعضای کمیسیون
 ۱۹دی ماه به استان مرکزی سفر خواهند کرد.
همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجام شده،
این اعضا  ۱۷بهمن ماه سفری به خراسان جنوبی
خواهند داشت.
به گفته وی ،در این سفر عالوه بر بازدید میدانی
از مراکز پژوهشی و آموزشی استان های مرکزی و
خراسان جنوبی ،با مسئوالن استانی و شهرستانی
هم جلسه هایی برگزار خواهد شد تا از بعد قانونی و
نظارتی به مسائل رسیدگی شود.

معاون شرکت ملی پست با اشاره به این که در
ل گذشته حدود  ۹۴۰هزار کارت سوخت
چهار سا 
برگشت خورده است که تا هفته آینده توزیع خواهد
شد ،گفت :به احتمال زیاد  ۱۰تا  ۱۵درصد
کارتها سوزانده شده است و روز گذشته نیز کد
پیگیری کارتهای موجود مشخص شد.
«احمدی» درباره آخرین وضعیت توزیع دوباره
کارت های سوخت معطل مانده در پست افزود:
از سال  ۹۳تا  ۹۶کارت سوختهایی تحویل
شرکت پست شد که پستچی دو بار برای توزیع آن
ها مراجعه کرده و موفق به تحویل آن نشده است.
به گفته وی ،از هفته گذشته و پس از اعالم رسمی
شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت
سوختهای برگشت خورده ،کار توزیع آغاز شد که
پیشرفت توزیع در استانهای مختلف متفاوت است
وتاهفتهآیندههمهکارتهاتوزیعخواهدشد.

تسنیم -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس ضد ایرانی که ماه آینده میالدی
در لهستان برگزار می شود ،شرکت نخواهد کرد .روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» در
گزارشی اعالم کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست ضد
ایرانی که قرار است ماه آینده میالدی در لهستان برگزار شود ،شرکت نخواهد کرد.

حمایت از توسعه همکاری با ایران
ایرنا –«شان او فاریل» رئیس مجلس ایرلند در دیدار «اسالمی» سفیر جمهوری اسالمی ایران
در دوبلین گفت که از توسعه همکاری ها و مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف حمایت
می کنیم .دو طرف در این دیدار درباره چگونگی توسعه و تعمیق مناسبات فیمابین گفتوگو
و تبادلنظر کردند.

اتصال ریلی به عراق و ایران ،اولویت دمشق
ایرنا -وزیر حمل و نقل سوریه گفت که اتصال خط آهن این کشور به عراق و ایران از اولویت های
دمشق و در چارچوب راهبرد تقویت روابط با همسایگان است« .علی حمود» گفت :این اتصال به
وسیلهمنطقهشلمچهانجامخواهدشدوبهاینمنظوربایدخطیبهطول 32کیلومترتوسطعراق
کشیده تا شلمچه به راه آهن بصره و از این وسیله به کربال ،کاظمین و شمال عراق متصل شود.

اذعان آمریکا به بی ثمر بودن فشار بر ایران
شبکه خبر-دولت آمریکا با ارزیابی داخلی از سیاست به اصطالح فشار حداکثری علیه ایران
به این نتیجه رسیده که فشار بر این کشور موفق نبوده است .این ارزیابی را موسسه تحقیقاتی و
مطالعاتی موسوم به «گروه بین المللی بحران» به مناسبت سومین سالگرد اجرای برجام انجام
داده و به کاخ سفید اعالم کرده است هیچ تغییری در سیاست های ایران ایجاد و اهداف آمریکا
از جمله کشاندن ایران به میز مذاکره محقق نشده است.

